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Źródło: Schroders, marzec 2017 r.
Ważne informacje: W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu 
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instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy 
polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub 
strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, 
jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka 
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Ożywieniu w światowej gospodarce może 
przeszkodzić inflacja 

Światowa gospodarka w obiektywie  marzec 2017

Rynki wschodzące

Rynki wschodzące korzystają na 
skromnym wzroście popytu ze 
strony państw 
rozwiniętych i wyższych  
cenach surowców, jednak 
zacieśnianie polityki  
monetarnej w USA 
spowalnia aktywność gospodarczą

ponieważ stojące za nią czynniki 
przeminą z uwagi na:

Jednak jej aktualna siła może 
być trudna do utrzymania,

Zmiany w cyklu 
zapasów

Rosnącą inflację, która 
obniży siłę nabywczą 
i poziom wydatków

Światowa gospodarka 
pozytywnie rozpoczęła 2017 rok

Prognoza na rok 2018 pozostaje niezmieniona na poziomie 
3%, z uwagi na zrównoważenie podwyżek dla gospodarek wschodzących, 
Japonii i Wielkiej Brytanii obniżką w przypadku USA spowodowaną planami 
Republikanów odnośnie reformy podatków i sygnałami, że prezydent będzie 
realizował inne przedsięwzięcia

Pozytywny trend z roku 
2016 przeniósł się na 2017 
zarówno w USA, Europie, jak 
i w Japonii

Nieznaczna podwyżka 
prognozy globalnego wzrostu 
w 2017 roku z 2,8% do 2,9%

Brazylia

Bank Centralny Brazylii przyjął w styczniu bardziej 
gołębie i wspierające nastawienie. Był to jeden 
z czynników przemawiających za podwyżką prognozy 
wzrostu w 2018 roku

Nadzieje na reformy 
pozostają wysokie, jednak 
rośnie ryzyko polityczne

Pojawiły się dwa nowe scenariusze mogące przyczynić się do wzrostu 
tempa rozwoju:

Globalny wzrost przyspiesza do ok. 3% w efekcie 
poprawy średnioterminowego trendu i sam przyczynia 
się do swojego utrzymania, poprzez poprawę 
nastrojów gospodarczych i/lub działania fiskalne

Napięcia pomiędzy Arabią Saudyjską, a Iranem i Rosją 
wywołują wyłamanie się z ograniczeń produkcji i spadek 
cen ropy do 30 dolarów za baryłkę. Po okresie słabości 
następuje ożywienie globalnego wzrostu poprzez wzrost 
wydatków konsumentów

3% Zerwanie umowy
OPEC: prawdopodobieństwo

Indie

Wpływ demonetyzacji (wycofanie 
86% wszystkich banknotów) 
w Indiach staje się coraz bardziej 
zauważalny, działając jako próg 
spowalniający, ale 
nie blokada

Europa: Jaśniejsza, ostrożnie optymistyczna prognoza

Chociaż wzrost realnego PKB 
w strefie euro pozostał 
niezmieniony na poziomie 0,4% 
w IV kw. 2016 roku, to 
podnieśliśmy prognozę na 
rok 2017 z 1,2% do 1,5% 
z powodu poprawiających się 
danych o nastrojach 
w przedsiębiorstwach prywatnych

Źródło: Eurostat, ONS, Schroders 
Economics Group 22/02/17

Rosja

Rosji pomagają wyższe 
ceny ropy wywołane 
porozumieniem OPEC, 
jednak pozostajemy 
sceptyczni w temacie 
reform

Chiny

Nie zapowiada się, 
aby polityka Chin 
miała rozczarowywać. 
Oczekiwane jest dalsze 
wsparcie fiskalne 
i ograniczona stymulacja 
ze strony Ludowego 
Banku Chin

Inflacja w Wielkiej 
Brytanii

Prognoza inflacji w roku 2017 
została podwyższona z 1,3% do 
1,6%, z uwagi na wyższe ceny ropy. 
Prognoza na rok 2018 pozostaje 
bez zmian

Europejski Bank Centralny 
będzie najpewniej utrzymywał 
stopy procentowe bez zmian, 
jednak powoli ograniczał program 
luzowania ilościowego w 2018 roku

Prognoza wzrostu w 
Wielkiej Brytanii została 
podwyższona do 1,8%, 
gdyż gospodarka radzi 
sobie lepiej niż sugerowały 
pobrexitowe prognozy

Głównym źródłem siły są 
gospodarstwa domowe, 
ponieważ (jak oczekiwano) 
przedsiębiorstwa ograniczyły 
poziom inwestycji 
i zatrudnianie pracowników

Oczekuje się 
uruchomienia artykułu 
50, co rozpocznie proces 
formalnych negocjacji do 
wyjścia Wielkiej Brytanii 
z UE

Inflacja w strefie euro

Po staremu: 
prawdopodobieństwo

Wzrost w strefie euro

7%


